


Mesto Žilina v súlade s ustanovením § 6, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanovením zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva  všeobecne záväzné

NARIADENIE

o dani za ubytovanie

č. 6/2004

I.

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 
poskytujúcom služby prechodného ubytovania ako sú hotel, motel, penzión, kemp, rekreačné zariadenie, ubytovňa, nocľaháreň a iné zariadenia poskytujúce služby prechodného ubytovania (ďalej len zariadenie).

II.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

III.

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

IV.

Sadzba dane

Sadzba dane je  20,– Sk na osobu a prenocovanie daňovníka.

V.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje služby prechodného ubytovania.

VI.

Oznamovacia povinnosť

	Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, je povinný sa zaregistrovať do 30 dní odo dňa vzniku činnosti na odd. majetko-právnom a podnikateľskej činnosti (ďalej len správca dane) vyplnením registračného listu k dani za ubytovanie. Zároveň je povinný predložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra.

V registračnom liste je daňovník povinný uviesť obchodné meno (u právnických osôb názov),  trvalý pobyt (u právnických osôb sídlo), rodné číslo (u právnických osôb IČO), miesto podnikania a kontaktné údaje.
Ak dôjde k zmenám v daňovej povinnosti alebo daňová povinnosť zanikne, je daňovník povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala (oznamovacia povinnosť). Platiteľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu a sídla.

VII.

Spôsob vyberania dane a platenia dane

	Daň za ubytovanie pre mesto vyberá a ručí zaň platiteľ, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
Platiteľ je povinný pre účely platenia dane vyzdvihnúť si u správcu dane evidenčné číslo platiteľa, číslo účtu vrátane variabilného symbolu, na ktoré platiteľ daň uhradí.

VIII.

Povinnosti platiteľa dane

	Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu ubytovaných hostí (ďalej len ubytovacia kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby ubytovacia kniha obsahovala minimálne tieto údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby s dňom príchodu, dňom odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.

Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení prechodného ubytovania, príjmový pokladničný blok, v ktorom vyznačí daňovníka, počet prenocovaní, dátum príchodu a odchodu daňovníka ubytovaného v zariadení.
Príjmové pokladničné bloky označené sériou a číslom je platiteľ povinný si vyzdvihnúť u správcu dane, ktorý ich zaeviduje ako prísne zúčtovateľné tlačivá, ktoré vydá osobne platiteľovi alebo ním poverenej osobe, ktorá ich prevzatie potvrdí podpisom. Pokladničné bloky musia mať všetky náležitosti daňového dokladu.
Do 10. dňa nasledujúceho mesiaca platiteľ je povinný predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive a doložiť kópie vydaných príjmových pokladničných blokov. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane.

IX.

Oslobodenie

Daň za ubytovanie neplatia:
	študenti do 26 rokov veku, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní v študentských domovoch,

deti do 10 rokov veku, osoby poberajúce starobný dôchodok, vojaci základnej služby      a osoby, ktoré vykonávajú civilnú službu,
príbuzní ubytovateľa v priamom rade, 
nevidomé osoby, bezvládne osoby, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP/S a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok.

X.

Záverečné ustanovenia

	Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na zákon č. 511/1992 Zb. o  správe daní a poplatkov a zmenách  v sústave územných finančných orgánov.

Ak vznikla daňová a poplatková povinnosť pred účinnosťou tohto nariadenia, správca dane pre vyrubenie daní a poplatkov použije sadzby podľa doterajších nariadení.
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 1/1991 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

XI.

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 06. 12. 2004. Nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. Nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2005.
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